
Договір приєднання  

 до Договору поставки Подарункових сертифікатів ФОРА 

 

       м. Київ                                                                                                                                                                       01 червня 2022 року. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРА», що є платником податку на прибуток на загальних підставах, в особі 

директора Струкова О.А., який діє на підставі Статуту, надалі іменується «Постачальник», керуючись законодавством України, публічно 

пропонує  суб’єктам господарської діяльності (надалі - Покупці) за винагороду передавати у власність Покупцеві картки «Подарункові 

Сертифікати ФОРА» на умовах, передбачених цим Договором  приєднання  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Постачальник протягом терміну дії даного Договору зобов’язується передавати у власність Покупцеві у кількості, та строки, 
встановлені даним Договором  картки «Подарункові Сертифікати ФОРА» узгодженого номіналу («100 гривень», «200 гривень», «500 

гривень», «1000 гривень» та «2000 гривень») (надалі – «Сертифікати») та/або електронні макети з штриховими кодами «Подарункових 

Сертифікатів Фора» узгодженого номіналу («50 гривень», «100 гривень», «150 гривень»,  «200 гривень», «250 гривень», «300 гривень», «400 
гривень»,  «500 гривень», «1000 гривень», та «2000 гривень»,) (надалі – «Електронні Сертифікати»), що можуть бути використані в мережі 

магазинів «ФОРА» та «FAVORE» на території України при придбанні товарів з асортименту, представленого у відповідному магазині, а 

Покупець - приймати та оплачувати поcтавлені Сертифікати та Електронні Сертифікати.  
1.2. Замовлення Сертифікатів та Електронних Сертифікатів здійснюється на підставі Заявок на замовлення карток - Подарункових 

Сертифікатів ФОРА та/або Електронних Сертифікатів ФОРА, погоджених з Постачальником, викладених та переданих йому за допомогою 

письмового, факсимільного або електронного зв’язку з електронної пошти Покупця за формою, передбаченою у Додатку № 4 до цього 
Договору, де зазначається кількість та номінал Сертифікатів, які купує Покупець. 

1.3. Покупець зобов’язується виконувати Правила використання Сертифікатів  та Електронних Сертифікатів у магазинах «ФОРА» 

та «FAVORE» на території України розроблені та затверджені Постачальником, та наведені у Додатку № 1, що є невід’ємною частиною 
даного Договору. Правила використання Сертифікатів та Електронних Сертифікатів  у магазинах «ФОРА» та «FAVORE» діють  щодо  

зобов’язань за цим Договором  в тій частині, яка не суперечить умовам даного Договору, зокрема щодо способів оплати і т.п.  

1.4. Зовнішній вигляд Сертифікатів та Електронних Сертифікатів наведений у Додатку № 2 до даного Договору, який є 
невід’ємною частиною цього  Договору. 

2. УПАКУВАННЯ ТА ЯКІСТЬ СЕРТИФІКАТУ, ЕЛЕКТРОННОГО СЕРТИФІКАТУ 

2.1. Сертифікат та/або Електронний Сертифікат, що постачається згідно з даним Договором, має властивості попередньої оплати за 
товар, що буде переданий в майбутньому особі, що його предʼявила.  

2.2. Сертифікат та/або Електронний Сертифікат активується протягом 2 (двох) робочих днів з моменту здійснення оплати 

Покупцем згідно з Договором. 
2.3. Інші властивості Сертифікату та/або Електронного Сертифікату, погоджені Сторонами, зазначені у Додатку №1, що є 

невідʼємною частиною Договору. 

2.4. Сертифікат повинен бути упакований у спосіб, що забезпечить його зберігання під час транспортування та збереження якісних 
характеристик Сертифікату. Вид пакування – поліетиленова плівка для кожного Сертифікату. 

2.5. Сертифікат та/або Електронний Сертифікат, що постачається згідно з даним Договором, повинен відповідати вимогам щодо 

якості, які звичайно ставляться до такого виду карток (відсутність видимих зовнішніх пошкоджень, можливість використання за цільовим 
призначенням). 

3. ВАРТІСТЬ СЕРТИФІКАТУ, ЕЛЕКТРОННОГО СЕРТИФІКАТУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Вартість Сертифікату та/або Електронного Сертифікату дорівнює його номіналу, визначеного в п.1.1 Договору та Додатку №1 

до даного Договору. 

3.2. Загальна ціна Договору становить сукупність вартостей Сертифікатів та Електронних Сертифікатів, вказаних у відповідних 
видаткових накладних, підписаних  Сторонами на виконання цього Договору. 

3.3. Розрахунок Покупцем за замовлену партію Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів здійснюється на підставі рахунку 

Постачальника у національній валюті України в безготівковому порядку, шляхом попередньої оплати 100 % вартості Сертифікатів та/або 
Електронних Сертифікатів, вказаної у відповідному  рахунку до даного Договору, на поточний рахунок Постачальника, зазначений у даному 

Договорі, протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту одержання Покупцем рахунку-. Партією Сертифікатів та/або Електронних 

Сертифікатів є сукупність усіх сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів, вказаних в одній заявці Покупця, погодженій з 
Постачальником. 

3.4. Днем здійснення оплати за відповідну партію Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів вважається день зарахування 

грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.  
4. СТРОКИ І УМОВИ ПОСТАВКИ 

4.1. Замовлення Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів здійснюється на підставі Заявок на замовлення Сертифікатів та/або 

Електронних Сертифікатів (надалі - Заявка). На підтвердження погодження Постачальником Заявки Постачальник виписує відповідний 
рахунок, який надсилає на адресу, зазначену в Заявці Покупця за допомогою письмового, факсимільного або електронного зв’язку.  

4.2. Постачальник зобов’язується передати замовлену Покупцем партію Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів  протягом 7 

(семи) робочих днів з моменту отримання здійсненої Покупцем оплати за партію Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів, якщо інше 
не передбачено у відповідному Додатку, що є невід’ємною частиною даного Договору. 

4.3. Поставка Сертифікатів здійснюється на умовах DDP (згідно з Правилами «Інкотермс 2010») за рахунок відправника, за 

адресою, яка передбачена у Додатку 4 до Договору, що є невід’ємною частиною даного Договору.   
Поставка Електронних Сертифікатів здійснюється шляхом їх надсилання на електронну пошту Замовника, зазначену в Заявці на 

замовлення Подарункових  Електронних Сертифікатів Фора.    

4.4. Днем прийняття Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів Фора є дата підписання Сторонами  видаткової накладної про 
приймання-передачу Сертифікатів. 

5. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ СЕРТИФІКАТІВ ТА/АБО ЕЛЕКТРОННОГО СЕРТИФІКАТУ ЗА ЯКІСТЮ І КІЛЬКІСТЮ 

5.1. Сертифікати та/або Електронні Сертифікати ФОРА вважаються прийнятими по кількості та якості у разі підписання 
Сторонами видаткових накладних про приймання-передачу Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів. 

5.2. При виявленні невідповідності кількісних і якісних характеристик Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів умовам 

Договору та додатків до нього, які не можна було виявити під час прийняття Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів, Покупець 
направляє Постачальнику претензію у письмовій формі протягом 5 календарних днів з моменту прийняття Сертифікатів та/або Електронних 

Сертифікатів. Дані, на підставі яких подається претензія, повинні бути підтверджені актом, складеним за участю представників обох Сторін 

даного Договору. Якщо протягом зазначеного строку претензія не подається, право на її подання втрачається. Датою подання претензії 
вважається дата поштового штемпеля відправника. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань по даному Договору, винна сторона відшкодовує іншій 
стороні всі збитки, заподіяні невиконанням або неналежним виконанням умов даного Договору, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством України та умовами даного Договору. 

6.2. У випадку затримки з вини Постачальника поставки Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів  у строк, встановлений п. 
4.2 даного Договору, Постачальник на вимогу Покупця зобов’язується сплатити виключну неустойку у розмірі облікової ставки НБУ від 

вартості несвоєчасно поставлених Сертифікатів та/або Електронних Сертифікатів  за кожен день прострочення.  

6.3. У випадку необґрунтованої відмови Покупця від прийняття замовлених та оплачених Сертифікатів та/або Електронних 
Сертифікатів  на умовах і в порядку, встановленому розділом 4 даного Договору, Постачальник звільняється від відповідальності, визначеної 



у п.6.2 даного Договору, та обов’язку щодо повернення Покупцеві сплачених грошових коштів за неприйняті Сертифікати та/або 

Електронних Сертифікатів. 
6.4. Сторони Договору звільняються від відповідальності у разі настання дії форс-мажорних обставин. Форс-мажорні обставини – це 

надзвичайні та невідворотні обставини, які об’єктивно впливають на виконання зобов’язань, передбачених умовами Договору, дію яких 

неможливо було передбачити та дія яких унеможливлює їх виконання протягом певного періоду часу. Дія таких обставин може бути викликана: 

винятковими умовами і стихійним лихом (епідемія, сильний шторм, землетрус, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, 

ожеледь, град, заморозки, пожежа тощо); непередбаченими обставинами, що відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони (війна, загроза 

війни, збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, воєнний 
стан, оголошена та неоголошена війна, акти тероризму, диверсії, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення тощо).  

6.5. У випадку виникнення форс-мажорних обставин Сторони повинні повідомити про такі обставини одна одну у письмовій формі 

протягом трьох банківських днів з дня їх виникнення. Сторона, яка посилається на  обставини, передбачені в п. 6.4. Договору повинна протягом 
10 (десяти) календарних днів надати іншій Стороні зазначене повідомлення, підтверджене Сертифікатом Торгово-промислової палати України 

або регіональної торгово-промислової палати про форс-мажорні обставини. 

6.6. У разі, коли зазначені в п. 6.4.  Договору обставини та їх наслідки продовжують діяти більше 30 (тридцяти) календарних днів, 
Сторони в стислі строки проводять переговори з метою виявлення найбільш прийнятних альтернативних способів виконання  даного Договору 

і досягнення відповідних домовленостей. У цьому разі Сторони мають право достроково розірвати даний Договір, шляхом укладення до нього 

додаткової угоди, при цьому, кожна із Сторін зобов’язана повернути іншій все отримане за даним Договором. 
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

7.1. Всі спори та розбіжності, що виникають між Сторонами в процесі виконання Договору, вирішуються шляхом переговорів. В 

разі недосягнення згоди всі спори та розбіжності підлягають вирішенню господарським судом у відповідності з правилами підсудності 
відповідно до чинного законодавства України. 

8. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВИКОРИСТАННЯ ОНЛАЙН-СЕРВІС «ВЧАСНО» 

8.1. Сторони керуючись положеннями Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», Закону України 
«Про електронні довірчі послуги», домовились з метою автоматизації процесів документообігу між ними, оперативного погодження та 

підписання, надсилання, отримання та зберігання електронних документів використовувати онлайн-сервіс «ВЧАСНО» за посиланням 

https://vchasno.ua. 
8.2. Сторони погодили складання та передачу електронних документів як оригіналів, а саме: цього договору, додаткових договорів, 

додаткових угод, додатків до Договору, специфікацій, листів, документів первинного бухгалтерського обліку, в тому числі але не виключно – 

рахунків, актів приймання-передачі наданих послуг, актів приймання-передачі виконаних робіт, актів приймання-передачі товарно-
матеріальних цінностей, видаткових накладних, звітів до актів, тощо через онлайн-сервіс «ВЧАСНО» за посиланням https://vchasno.ua.  

8.3. Покупці зобов’язуються, при необхідності, пройти реєстрацію на інтернет-сайті онлайн-сервісу «ВЧАСНО» за посиланням 

vchasno.ua та мати дійсний (не скасований) електронний підпис та печатку (за наявності), видані відповідно до Закону України «Про 
електронні документи та електронний документообіг», Закону України  «Про електронні довірчі послуги». 

8.4. Сторони, підписуючи цей Договір, погоджуються з умовами і зобов’язується виконувати Політику конфіденційності та 

Правила користування Сервісу, викладені на сайті он-лайн сервісу «ВЧАСНО». 
8.5. Документи, що надсилаються однією Стороною на адресу другої Сторони через зазначений сервіс, повинні відповідати 

вимогам законодавчих та інших нормативних актів України, щодо складання первинних електронних документів. Такі документи повинні 

бути підписані електронним підписом уповноваженої особи Сторони, яка надсилає документ, та електронною печаткою Сторони, яка 
надсилає документ. 

8.6. Документ вважається підписаним другою Стороною, після накладання на документ електронного підпису уповноваженої особи 

та електронною печаткою Сторони, яка одержала документ. 

8.7. Документи, складені та підписані в електронному вигляді з накладанням дійсних електронних підписів уповноважених осіб та 

печаток Сторін, визнаються Сторонами як належним чином оформлені оригінали первинних документів та мають таку ж юридичну силу. 
8.8. При оформлені сторонами документів (цього договору, додаткових договорів, додаткових угод, додатків до Договору, 

специфікацій, листів, актів виконаних робіт, актів приймання-передачі наданих послуг, актів приймання-передачі товарно-матеріальних 

цінностей, видаткових накладних, тощо) в електронній формі, з метою уникнення неоднозначного трактування, сторони домовилися датою 
складання документа та датою отримання робіт, послуг, товарів вважати дату відповідного документа (дата складання, вказана в преамбулі 

документу, яка є датою оформлення документу), незалежно від дат накладання електронних підписів та печаток на такі документи кожною із 

Сторін.  
8.9. Інші умови Договору щодо строків та порядку складання, надання і підписання документів залишаються незмінними.   

8.10. Контакти осіб для надсилання документів через онлайн-сервіс «ВЧАСНО»: 

Продавець:  n.lavretska@fora.ua  
Контакти Покупця для надсилання документів через онлайн-сервіс «ВЧАСНО» зазначає Покупець у Додатку № 3 при підписанні. 

 

9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту отримання Постачальником оригіналу Заяви на приєднання 

до Договору поставки Подарункових сертифікатів ФОРА, оформленої Покупцем за зразком, викладеним у Додатку № 3 до цього Договору.    

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.8.1 цього Договору та діє до „31” грудня 2030  року 

включно, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.   

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке відбулося під час дії цього 

Договору.  
10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

10.1.  Цей Договір складається з двох частин: публічна оферта з укладання договору приєднання до Договору поставки 

Подарункових Сертифікатів ФОРА, підписана Постачальником, скріплена печаткою Постачальника та розміщена на офіційному сайті 
Постачальника fora.ua та Акцепт публічної оферти у формі Заяви на приєднання до Договору поставки Подарункових сертифікатів Фора, 

підписаної Покупцем та скріпленої печаткою (якщо Покупець діє з печаткою), оформленої за зразком, наведеним у Додатку №3 до даного 

Договору. 
Даний Договір діє до повідомлення Постачальником інформації про його припинення шляхом розміщення такої інформації на 

офіційному сайті та/або шляхом письмового повідомлення Покупця  будь-яким чином. 

Постачальник  самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Покупця шляхом розміщення 
відповідних змін на офіційному сайті Постачальника. У разі незгоди Покупця зі змінами, внесеними до Договору, Покупець має право 

розірвати Договір, письмово повідомивши про це Постачальника протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися 

про внесені зміни до Договору. Неповідомлення  Покупцем про розірвання Договору у вказаний строк та продовження взаємодії з 
Постачальником за цим Договором свідчить про згоду Покупця зі змінами, внесеними до Договору. При внесенні змін до цього Договору,  

Постачальник  розміщує оновлений Договір з урахуванням внесених змін на офіційному сайті Постачальника. У разі зміни умов оферти зміни 

вступають в силу з моменту їх внесення (оновлення редакції Договору на сайті Постачальника), якщо інший строк не визначений 
Постачальником. При цьому Постачальник гарантує та підтверджує, що розміщена на офіційному сайті поточна редакція тексту цього 

Договору є дійсною. 

 10.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати отриману у зв’язку з укладенням та виконанням умов даного Договору 
інформацію третім особам. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про 

наміри з питань, що так чи інакше стосуються  цього Договору, втрачають юридичну силу. 

10.3. Жодна зі Сторін не має права передавати свої права за цим Договором або права, які обумовлені існуванням цього Договору, в 
тому числі заставляти права, передавати право вимоги або укладати договори про переведення боргу з третіми особами, договори поруки, 

укладати інші договори, які можуть мати як наслідок заміну кредитора або боржника за цим договором без попередньої письмової згоди 

іншої Сторони. При порушенні зазначених умов укладені договори є недійсними та Сторони не зобов’язані їх виконувати. 

https://vchasno.ua/
https://vchasno.ua/
https://vchasno.com.ua/auth/registration
mailto:n.lavretska@fora.ua


10.4. Договір складений українською мовою у двох примірниках по одному для кожної із сторін, кожен з яких має однакову 

юридичну силу. 
10.5. Додатки, які є невід’ємною частиною Договору: 

Додаток № 1 – Правила використання «Подарункових Сертифікатів» у магазинах «ФОРА» та «FAVORE» та Правила використання 

«Електронних Подарункових Сертифікатів» у магазинах «ФОРА» та «FAVORE». 

Додаток № 2 – Зовнішній вигляд карток «Подарунковий Сертифікат ФОРА» та «Електронний Подарунковий Сертифікат ФОРА». 

Додаток № 3 – Заява на приєднання до Договору поставки Подарункових Сертифікатів ФОРА.  

Додаток № 4 – Заявка  на замовлення Подарункових Сертифікатів ФОРА та/або Електронних Подарункових Сертифікатів ФОРА. 
 

11. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИС ПОСТАЧАЛЬНИКА 

Товариство з обмеженою відповідальністю  «ФОРА» 
Адреса: 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

Поштова адреса: 02090, м. Київ, вул. Ак.Бутлерова, 1, 

Банківські реквізити: UA303071230000026007010063208 
Код ЄДРПОУ 32294897 

Платник ЄП 3 групи, 2% з 01.06.2022 року  

 
Директор 

 

О.А. Струков 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Додаток № 1 до 

до Договору приєднання  
 до Договору поставки Подарункових Сертифікатів Фора 

від 01.06.2022 року 

 

 

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ «ПОДАРУНКОВИХ СЕРТИФІКАТІВ ФОРА»  

У МАГАЗИНАХ «ФОРА» ТА «FAVORE» 

 

1.  Подарунковий Сертифікат має властивості попередньої оплати за товар, що буде передано в майбутньому його 

пред’явникові, на суму, що дорівнює номіналу Подарункового Сертифіката. Подарунковий Сертифікат надає його пред’явникові право 
обміняти Подарунковий Сертифікат на будь-які товари з представленого асортименту в магазинах мережі «ФОРА» та «FAVORE» на 

території України, протягом терміну дії Подарункового Сертифіката. 

2.  Подарунковий Сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером. Подарунковий Сертифікат випущений 
поліграфічним способом у формі картки, на зворотній стороні якої нанесений її штриховий код. Власником Подарункового 

Сертифіката вважається особа, яка пред’явила його для отримання товарів у будь-якому магазині мережі «ФОРА» та «FAVORE» на 

території України. 
3.  Термін дії Подарункового Сертифіката необмежений. 

4.  Подарунковий Сертифікат може бути використаний тільки один раз. Для отримання товарів у межах номіналу 

Подарункового Сертифіката Власник повинен передати касиру Подарунковий Сертифікат. 
5.  Подарунковий Сертифікат не є іменним: використати Подарунковий Сертифікат може як особа, що особисто його придбала, 

так і будь-яка інша особа, яка пред’явила Подарунковий Сертифікат на касі магазину мережі «ФОРА» та «FAVORE». 

6.  Вартість товару повинна дорівнювати або перевищувати номінал Подарункового Сертифіката. Пред’явник доплачує різницю 
між номіналом Подарункового Сертифіката та вартістю товару готівковими коштами або платіжною картою. Номінал зазначений на 

Подарунковому Сертифікаті.  

7.  Подарунковий Сертифікат не підлягає поверненню та зворотному обміну на грошовий еквівалент. Бали нараховуються при 
купівлі Подарункового Сертифіката та не нараховуються на карту лояльності Fora Club при його використанні. 

8.  У разі втрати Подарунковий Сертифікат відновленню не підлягає. 

9.          Адміністрація магазину «ФОРА» та «FAVORE» має право не прийняти Подарунковий Сертифікат у разі виникнення сумнівів 
щодо його дійсності або при наявності пошкоджень Подарункового Сертифіката, про що негайно повідомляється пред’явнику 

останнього. 

10.  Придбання Подарункового Сертифіката свідчить про: 
 - сплату Власником Подарункового Сертифіката його вартості, зазначеної на лицьовій стороні Подарункового Сертифіката в 

якості номіналу Подарункового Сертифіката; 

 - згоду Власника Подарункового Сертифіката з цими Правилами. 
11. Використаний Подарунковий Сертифікат залишається у касира магазина мережі «ФОРА» та «FAVORE». 

 

 
ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО «ПОДАРУНКОВОГО СЕРТИФІКАТА ФОРА» 

У МАГАЗИНАХ «ФОРА» ТА «FAVORE» 

 

1. Електронний подарунковий сертифікат має властивості попередньої оплати за товар, що буде передано в майбутньому його 

пред’явникові, на суму, що дорівнює номіналу Електронного подарункового сертифіката. Електронний подарунковий сертифікат надає 
його пред’явникові право обміняти Електронний подарунковий сертифікат на будь-які товари з представленого асортименту в 

магазинах мережі «ФОРА» на території України, протягом терміну дії Електронного подарункового сертифіката. 

2. Електронний подарунковий сертифікат не є платіжним документом чи цінним папером. Електронний подарунковий 
сертифікат має форму унікального штрих-коду. Власником Електронного подарункового сертифіката вважається особа, яка пред’явила 

його для отримання товарів у будь-якому магазині мережі «ФОРА» на території України. 

3. Постачальник встановив необмежений термін дії Електронного подарункового сертифіката.  
4. Електронний подарунковий сертифікат може бути використаний тільки один раз. Для отримання товарів у межах номіналу 

Електронного подарункового сертифіката, Власник повинен передати касиру роздруківку та/або візуалізацію на смартфоні 

Електронного подарункового сертифіката. 
5. Електронний подарунковий сертифікат не є іменним: використати Електронний подарунковий сертифікат може як особа, що 

особисто його придбала, так і будь-яка інша особа, яка пред’явила Електронний подарунковий сертифікат на касі магазину мережі 

«ФОРА» та «FAVORE». 
6. Загальна вартість товару, що придбавається, повинна дорівнювати або перевищувати номінал Електронного подарункового 

сертифіката. Пред’явник доплачує різницю між номіналом Електронного подарункового сертифіката та вартістю товару готівковими 

коштами або платіжною карткою. 

7. Електронний подарунковий сертифікат не підлягає поверненню та зворотному обміну на грошовий еквівалент. 

8. У разі втрати Електронний подарунковий сертифікат відновленню не підлягає. 

9. Адміністрація магазину «ФОРА» та «FAVORE» має право не прийняти Електронний подарунковий сертифікат у разі 
виникнення сумнівів щодо його дійсності або спроби повторної активації Електронного подарункового сертифіката, про що негайно 

повідомляється пред’явнику останнього. 

10. Придбання Електронного подарункового сертифіката свідчить про: 
 - сплату Власником Електронного подарункового сертифіката його вартості, зазначеної на лицьовій стороні Електронного 

подарункового сертифіката в якості номіналу Електронного подарункового сертифіката; 

 - згоду Власника Електронного подарункового сертифіката з цими Правилами. 
 

Постачальник                                           

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фора» 
 

Директор 

 
О.А. Струков 

 
 



Додаток № 2 

до Договору приєднання  
 до Договору поставки Подарункових сертифікатів ФОРА 

 

від 01.06.2022 року 

 

 

1. Зовнішній вигляд картки «Подарунковий Сертифікат ФОРА»  
 

 1.1 «Подарунковий Сертифікат» номіналом «100 гривень» 

 
1.2 «Подарунковий Сертифікат» номіналом «200 гривень» 

 
1.3 «Подарунковий Сертифікат» номіналом «500 гривень» 

 
1.4 «Подарунковий Сертифікат» номіналом «1000 гривень» 

 
1.5 «Подарунковий Сертифікат» номіналом «2000 гривень» 

 
Постачальник: 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРА» 

 
Директор 

 

О.А. Струков 

 
 



 

 
 

2. Приклад макету електронного «Подарункового Сертифікату» 

 

 
 

Доступні номінали 50, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 1000, 2000 грн.  
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Постачальник :                                        
Товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРА» 

Директор 

 
О.А. Струков 

 
 

 



Порядковий номер заяви присвоює Товариство з обмеженою  

відповідальністю «ФОРА» 

 

Додаток № 3 
до Договору приєднання  

 до Договору поставки Подарункових сертифікатів Фора 
 

від 01.06.2022 року 

 

 

Директору Струкову О.А. 
Товариство з обмеженою  

відповідальністю «ФОРА»  
Адреса: 08132, Київська область,  

м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

Поштова адреса: 02090, м. Київ, 
 вул. Ак. Бутлерова, 1, 

Код ЄДРПОУ 32294897 

                                                                                                
 

ЗАЯВА 

на приєднання до Договору поставки Подарункових сертифікатів Фора  

№___________________  від _______    _______________ 20_____ року 

 

__________________________________________________________________________________________________  

(найменування Покупця), місцезнаходження 
___________________________________________________________________________________________________________________, 

тел./факс:___________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________, в особі 
_______________________________________________________________________________________________________, який (-а) діє на 

підставі __________________________, підтверджує цією заявою факт акцептування публічної оферти на укладення Договору приєднання  до 
Договору поставки Подарункових сертифікатів Фора та визначає, що подальші дії в рамках цього Договору регулюються згідно з умовами, 

викладеними у вказаній публічній оферті Постачальника, розміщеній на сайті fora.ua. 

 
Реквізити Покупця:  

 

Місцезнаходження: 

 

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 

  

ІПН:  

Банк:  

Поточний рахунок:  

Контактний телефон: 

Адреса електронної пошти для надсилання документів через онлайн-сервіс «ВЧАСНО»: 

 

 

З умовами замовлення Подарункових сертифікатів ФОРА та Електронних Подарункових сертифікатів ФОРА та правилами їх використання, з 
Договором приєднання до Договору поставки Подарункових сертифікатів ФОРА ознайомлений/а та погоджуюсь з його умовами, що 

підтверджується підписом на цій заяві. 

 

 

Покупець _______________________________________________________________________(підпис, посада, ПІБ) 

 
                                                                                                                   МП 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Порядковий номер заявки присвоює Товариство з обмеженою  

відповідальністю «ФОРА» 

В заявці вказані всі доступні номінали для замовлення  

Необхідно залишити Сертифікати певного виду з номіналами, що замовляються та вказативнести необхідну кількість 

Сертифікатів  

Вказати адресу для відвантаження 

Зайве видалити 

 
 

 

Додаток № 4 
до Договору приєднання  

 до Договору поставки Подарункових сертифікатів ФОРА 

 

від  01.06.2022 року 
 

 

Директору Струкову О.А. 
Товариство з обмеженою  

відповідальністю «ФОРА»  
Адреса: 08132, Київська область,  

м. Вишневе, вул. Промислова, 5 

Поштова адреса: 02090, м. Київ, 

 вул. Ак.Бутлерова, 1, 

Код ЄДРПОУ 32294897 

                                                                                               
 

 

 

 

Заявка  на замовлення Подарункових Сертифікатів ФОРА та/або Електронних Сертифікатів ФОРА 
 

№___________________  від _______    _______________ 20_____ року 

 

________________________________________________________________________________________________________  

найменування Покупця), місцезнаходження 
____________________________________________________________________________________________________________________, 

тел./факс 

_______________________________________________________________________________________________________________, в 
особі _______________________________________________________________________________________________________, який (-а) 

діє на підставі __________________________, замовляє  

Подарункові Сертифікати ФОРА в наступній кількості та номіналом: 

Номінал Сертифікату Кількість, шт. 

100  

200  

500  

1000  

2000  

Електронні Подарункові Сертифікати ФОРА в наступній кількості та номіналом: 

Номінал Електронного Сертифікату Кількість, шт. 

50  

100  

150  

200  

250  

300  

400  

500  

1000  

2000  

 

 

Просимо погодити дану заявку шляхом виставлення відповідного рахунка - фактури.   
 

Реквізити для отримання рахунку – фактури:  __________  

 
 

Покупець _______________________________________________________________________(підпис, посада, ПІБ) 

 
                                                                                                                   МП 

 


